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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 

 

 
 725الكتاب : 

  حكم تعدد اجلماعات احلزبية
إن التحزب والتكتل يف مجاعات خمتلفة األفكار وخمتلفة املناهج واألساليب ليس من اإلسالم يف 

ى عنه ربنا عز وجل يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي قال تعاىل: (َوال  شيء، بل ذلك مما 
  َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني، ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن).

لذلك فالواجب على كل مسلم أن حيرص على أن يكون من الفرقة الناجية، وليس هناك حزب 
  ارك وتعاىل.فاحل إال حزب هللا تب

  حكم الشرع يف تعدد اجلماعات واألحزاب والتنظيمات اإلسالمية
  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا األمني وعلى آله وصحبه أمجعني.

  أما بعد: فهذا سؤال لشيخنا العالمة الشيخ/ ناصر :
  السؤال

ا خمتلفة فيما ما هو حكم الشرع يف تعدد اجلماعات واألحزاب والتنظيمات  اإلسالمية، مع أ
ا، وعقائدها، واألسس اليت قامت عليها، وخاصة أن  بينها، يف مناهجها، وأساليبها، ودعوا

  مجاعة احلق واحدة كما دل احلديث على ذلك؟
  اجلواب

لنا كلمات كثرية وعديدة حول اجلواب عن هذا السؤال، ولذلك نوجز الكالم فيه ونقول: ال 
لم عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصاحل رضي هللا عنهم، أن خيفى على كل مس

التحزب والتكتل يف مجاعات خمتلفة األفكار أوًال، واملناهج واألساليب ثانياً، ليس من اإلسالم يف 
ى عنه ربنا عز وجل يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي، منها قوله عز وجل:  شيء، بل ذلك مما 

ُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكَني * ِمَن الَِّذيَن فَـرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن } { َوال تَ 
] وربنا عز وجل يقول: { َوَلْو َشاَء رَبَُّك َجلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال يـََزاُلوَن 32-31[الروم:

  ] .119- 118َمْن رَِحَم رَبَُّك } [هود:ُخمَْتِلِفَني * ِإالَّ 
الطائفة  -الذي ال بد منه كونياً وليس شرعياً - فاستثىن هللا تبارك وتعاىل من هذا االقتباس 

  ].119املرحومة حني قال: { ِإالَّ َمْن رَِحَم رَبَُّك } [هود:



املرحومة وال شك وال ريب أن أي مجاعة تريد حبرص وإخالص هلل عز وجل أن تكون من األمة 
املستثناة من هذا اخلالف الكوين، فال سبيل للوصول إىل ذلك وحتقيقه عملياً يف اجملتمع 

اإلسالمي إال بالرجوع إىل كتاب هللا عز وجل، وإىل سنة الرسول عليه الصالة والسالم، وإىل ما  
  كان عليه سلفنا الصاحل رضي هللا عنهم .
  ةسلوك الطريق املستقيم طريق الفرقة الناجي

ولقد أوضح رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم املنهج والطريق السليم يف غري ما حديث 
صحيح، فقد جاء يف حديث عنه صلى هللا عليه وآله وسلم ( أنه خط ذات يوم على األرض 

خطاً مستقيماً، وخط حوله خطوطاً قصرية عن جانيب اخلط املستقيم، مث قرأ قوله تبارك وتعاىل: { 
] 153َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه } [األنعام: َوَأنَّ 

ومر بإصبعه على اخلط املستقيم وقال: هذا صراط هللا، وهذه طرق عن جوانب اخلط املستقيم، 
أن هذه الطرق القصرية هي اليت وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه ) وال شك 

  متثل األحزاب واجلماعات العديدة.
ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقاً من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكاً 
الطريق املستقيم، وأال يأخذ مييناً و يساراً، وليس هناك حزٌب ناجح إال حزب هللا تبارك وتعاىل، 

الكرمي: { ُأولَِئَك ِحْزُب اهللَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } الذي حدثنا عنه القرآن 
] فإذاً كل حزب ليس هو حزب هللا فإمنا هو من حزب الشيطان وليس من حزب 22[اجملادلة:
  الرمحن.
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عرفًة وال شك وال ريب أن السلوك على الصراط املستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط املستقيم م
صحيحة، وال يكون ذلك مبجرد التكتل والتحزب األعمى على كلمة هي كلمة اإلسالم احلق؛ 

لكنهم ال يفقهون من اإلسالم إال شيئاً قليًال، فال يكون التحزب الصحيح الفاحل إال مبعرفة هذا 
  اإلسالم كما أنزله هللا تبارك وتعاىل على قلب حممد عليه الصالة والسالم.

  بة من عالمات الفرقة الناجيةاتباع الصحا
ا حينما ُسئل  هلذا كان من عالمة الفرقة الناجية اليت صرح النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 

عنها فقال: ( هي ما أنا عليه وأصحايب ) فإذاً هذا احلديث يشعر الباحث احلريص على معرفة 
هامني جداً جداً: األول: ما كان صراط هللا املستقيم، أنه جيب أن يكون على علم بأمرين اثنني 

عليه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، واآلخر: ما كان عليه أصحابه عليه الصالة والسالم؛ 



هديه صلى هللا عليه وآله وسلم وسنته،  - أوالً - ذلك ألن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا 
ياً، فال ميكننا أن نعرف معرفة صحيحة وثانياً: هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عمل

  سنة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إال بطريق أصحابه.
ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إىل: سنة قولية، وفعلية، وتقريرية، فالسنة القولية تعريفها 

 عليه وآله هو: ما نقله الصحايب من قوله عليه السالم، والسنة الفعلية: ما نقلوه عنه صلى هللا
وسلم فعًال، أما السنة التقريرية فهي: ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النيب صلى هللا عليه وآله 
وسلم، لكن رسول هللا رأى ذلك الفعل وسكت عنه، هذا السكوت ليس من قوله عليه السالم 

  وليس من فعله وإمنا من إقراره.
  ةال سبيل إىل فهم اإلسالم إال مبعرفة سري الصحاب

ومن هنا ينبعث يف نفسي أن أُلفت النظر إىل أمهية هذه الضميمة اليت حنن ندندن حوهلا يف مثل 
هذه املناسبة وهي أنه ال يكفي ألي مجاعة إسالمية تنتمي حبق إىل العمل بالكتاب والسنة، أن 

بيق من معرفة تط -أيضاً - يقتصروا على فهم اإلسالم بناًء على الكتاب والسنة فقط، بل ال بد 
  أصحاب الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم هلذه السنة.

ا تقريب أمهية هذه الضميمة، وقد ذكرت يف بعض  وهناك أمثلة كثرية وكثرية جداً ميكن 
احملاضرات أو األجوبة مناذج منها، واآلن حيضرين مثال آخر، وهو ما جاء يف صحيح البخاري و 

احد ( أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ملا أمر سنن أيب داود وغريمها من أكثر من طريق و 
أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إىل الصالة، قال النعمان بن بشري : كان أحدنا يلصق 

  قدمه بقدم صاحبه ومنكبه مبنكب صاحبه ).
هذا فعل وقع من الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم، تطبيقاً منهم ألمر الرسول صلى هللا عليه وآله 

سلم بتسوية الصفوف، ومما ال شك وال ريب فيه أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ال ميكن و 
أن خيفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه وهم يصلون مقتدين به وتنفيذاً ألمره بتسوية الصفوف 
وتراص الصفوف؛ ذلك ألن من خصوصياته عليه السالم ومعجزاته أنه كان وهو يف صالته يرى 

مل  -رص األقدام ورص املناكب-كما يرى من أمامه، فلو أن هذه التسوية هلذا الرتاص من خلفه  
يكن مشروعاً لكان تكلفاً، ولو كان تكلفاً لنهاهم الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم عنه؛ ألن 

ى عن التكلف ).   هناك حديثاً صحيحاً ( أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
خيفى ذلك على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، فنقول: باب وإن قيل: إنه من املمكن أن 

اإلمكان واسع جداً، لكن ما حنن فيه ليس من هذا الباب لسببني اثنني ذكرت أحدمها آنفاً، 
  وهو: أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه.
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النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مل يشهد هذا األمر السبب الثاين وهو األهم: أنه إن فرض أن 
الذي فعله أصحابه خلفه يف الصالة، فرب الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ال ختفى عليه 

وليس -خافية يف األرض وال يف السماء، فما قلناه آنفاً عن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 
فباألوىل واألحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول  -له من الوظيفة إال التبليغ عن هللا عز وجل

ال ختفى  -كما أشرنا إليه آنفاً اقتباساً من القرآن-تبارك وتعاىل، فيقال: إذا كان ربنا عز وجل 
عليه خافية يف األرض وال يف السماء، وكان هللا عز وجل ال يريد أن يشرع لعباده املؤمنني هذا 

 عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلف، إذاً ال ينبغي أن الرتاص يف الصفوف ألمر نبيه صلى هللا
يتصور املسلم سكوته عليه السالم عن شيء إال وربنا عز وجل مطلع عليه، وبالتايل إقرار هللا 

  لنبيه على هذا هو تشريع.
من هنا نتوصل إىل اإلشارة إىل بعض املسائل اليت جرى اخلالف فيها قدمياً يف بعض األحكام 

بني احلنفية والشافعية، حيث إن أحد الفريقني حيتج مبا وقع يف عهد النيب صلى هللا عليه الفقهية 
وآله وسلم، فريد اآلخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النيب عليه الصالة والسالم اطلع 

  عليه حىت يقال: إنه اطلع فأقره.
ب لكم مثًال أو أكثر، جاء يف مبا سبق من الكالم يرد على هذا الرد من بعض املذهبيني: أضر 

صحيح البخاري : ( أن معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه كان يصلي صالة العشاء اآلخرة خلف 
م الصالة نفسها،  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف مسجده، مث ينطلق إىل قبيلته فيصلي 

  له نافلة وهلم فريضة ).يقول راوي احلديث وهو جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه: هي 
ذا احلديث على جواز صالة املفرتض وراء املتنفل، فرد ذلك  استدل بعض األئمة املتقدمني 

بعض املذهبيني بأن هذا ال حجة فيه؛ ألنه ليس فيه أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان يعلم 
م نفس الصال ة، فتكون له نافلة وهلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إىل قبيلته فيصلي 

  فريضة.
واجلواب عليهم أن نقول: إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ال يعلم حقيقة أن معاذاً  
كان يعيد هذه الصالة تنفًال، فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، فلو كان فعل معاذ غري مشروع 

  جلاء احلكم من السماء لبيان عدم شرعيته.
وأعدد األمثلة ألمهية هذه املالحظة اليت قلما جندها فصيحة مبينة يف  -تفي به ومثال آخر ونك
: جاء يف مسند اإلمام أمحد ، و مستدرك احلاكم ، و سنن البيهقي ، وغريها من - كتب العلماء

كتب السنة، عن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال: ( غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
فيها امرأة من املشركني ) أي: قتلناها، وال خيالف هذا احلديث احلديث الذي فيه  غزوة، أصبنا

ى عن قتل النساء والصبيان؛ ألن النهي حمله يف مكان وهذا  أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 



القتل الذي ذكر يف حديث جابر له حمل آخر، فالنهي ينصب على قتل النساء الاليت مل يشرتكن 
املسلمني، والقرينة على ذلك قوله: (والصبيان) فإن الصبيان ليسوا من املقاتلة، فعلى  يف قتال

ا كانت  هذا فقول جابر رضي هللا تعاىل عنه: أصبنا يف تلك الغزوة امرأة من املشركني، يعين: أ
د أن من املقاتلة قال: ( وكان زوجها غائباً، فلما رجع وأخرب اخلرب، حلف أال يدخل القرية إال بع

  يثأر هلا ثأراً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فتتبع آثار الصحابة ).
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ومعلوم أن العرب كانت تستعمل هذه املعرفة، فبتتبع اآلثار وصلوا إىل اكتشاف مأوى الرسول يف 
ه السالم وصل الغار يوم عزم على اهلجرة من مكة إىل املدينة ، فاألثر دهلم على أن الرسول علي

إىل هذا املكان؛ ألن األثر انقطع هناك، لكن أعمى هللا بصرهم فلم يروا الرسول عليه السالم 
وصاحبه يف الغار، بينما صاحبه رأى أقدام املشركني، فخشي ليس على نفسه بل على نبيه، 

  فقال: ( ال حتزن إن هللا معنا ).
احلديث ويف كتب السري، أن الذي صرف  وهنا ال بد من التذكري بأن ما يذكر يف بعض كتب 

م رأوا احلمامة  كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم لألثر إىل أن املطلوبني مها يف الغار، زعموا بأ
نسج خيوطه، وقالوا: ال ميكن أن يكون يف الغار  -أيضاً - قد عششت وباضت، وأن العنكبوت 

هناك رواية قوية بأن هللا عز وجل أمر  أحد، فانصرفوا، هذا مل يصح على طريقة أهل احلديث، مث
  ملكاً بأن يغطي جبناحه فم الغار ولذلك مل يروه.

فالشاهد أن ذلك املشرك تتبع آثار اجليش الغازي لتلك القرية، حىت وصل إىل مكان كان قد 
أدركهم فيه املساء، فنزلوا يف واٍد، وحسب النظام العسكري النبوي، قال عليه الصالة والسالم 

ابه: ( من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجالن من األنصار، أحدمها من األوس واآلخر من اخلزرج، ألصح
فقاال: حنن يا رسول هللا! فقال هلما: كونا على فم الشعب، فانطلقا، واملشرك يراقبهما يريد أن 
يستغل الفرصة للوفاء بنذره ويأخذ بثأر زوجه، وملا وصال إىل املكان الذي هو موضع حراسة 

يش النائم اتفقا على أن يتناوبا احلراسة، فأحدمها حيرس نصف الليل بينما اآلخر ينام، مث اجل
يتبادالن، مث بدا للحارس الذي قام منتصباً أن جيمع بني عبادتني يف وقت واحد: عبادة احلراسة، 

وراء  وعبادة الصالة يف الليل اهلادئ، فقام يصلي، وهنا اغتنم املشرك الفرصة، حيث كان خمتبئاَ 
صخرة، فرماه حبربة فوضعها يف ساقه، فما كان منه إال أن رماها أرضاً والدماء تسيل منه، وملا 

رأى املشرك أن هدفه ما زال منتصباً رماه باحلربة الثانية فوضعها يف ساقه، وهكذا ثالث حراب 
ن دقة ويصيب اهلدف، ومن دقة تعبريه يقول: وضعها، والوضع عادة يكون باليد، لكن هذا م



اإلصابة للهدف فكأنه يضع احلربة وضعاً بيده، ومع ذلك كان الصحايب اجلليل مستمراً يف 
صالته ال يقطعها والدماء تسيل منه، حىت صلى ركعتني، مث إما أنه أيقض صاحبه وإما أنه 

استيقظ، فلما رأى ما يف صاحبه من الدماء هاله األمر، وسأله عن السبب فقال: والذي نفسي 
لقد كنت يف سورة أقرؤها، ولوال أين خشيت أن أضيع ثغراً وضعين رسول هللا صلى هللا عليه بيده 

  وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها ).
ا، وهي حراسة اجليش النائم، وقد  أي: تذكر وهو يصلي بأنه يف وظيفة أمره الرسول أن يقوم 

بني يدي هللا عز وجل، ولوال أنه خشي أنه إن راق له االستمرار يف هذه الصالة؛ حلالوة املناجاة 
استمر يف الصالة، واستمر املشرك يف رميه أن يكون هالكه يف هذه الصالة فرمبا يهاجم العدو 
املسلمني، ولذلك هو قنع من الصالة بركعتني، ومل يقنع بذلك خوفاً من اهلالك، وإمنا خوفاً من 

م ال   عدو.هالك الصحابة، فيما إذا هو مات وغدر 
إىل هنا تنتهي القصة، والشاهد منها: أن بعض األئمة حيتجون بأن الدم ال ينقض الوضوء؛ ألنه 

لو كان ناقضاً ملا استمر هذا الرجل يف الصالة، فريد املخالف ويقول: هذا تصرف شخصي منه، 
فيقول املردود عليهم: نعم، لكن هذا هو من أصحاب الرسول عليه السالم، فيجيب املخالف 

  يقول: ليس يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم اطلع على ذلك.و 
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حنن جنيب جبوابني اثنني، ولكن هنا شيء أقوى يف أحد اجلوابني مما سبق، وذلك أن هذا موظف 
ذه اجلراحات وهو يف حالة من العبادة  من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فيصاب 

فهل ميكن أن خيفى هذا على قائد اجليش لو كان قائداً عادياً؟ فكيف وهو والصفاء النفسي، 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؟! مستبعد جداً جداً جداً أن خيفى وضع هذا اإلنسان على 

  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
لو كان خروج الدم  إذاً: الراجح أنه عليه السالم اطلع على واقع هذا احلدث، وبناًء على ذلك

ناقضاً لبني ذلك، ملا هو معلوم من أصول الفقه أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، فإن 
استمر املخالف يف املكابرة وقال: إنه ال يوجد نص أن الرسول صلى هللا عليه وسلم اطلع، نقول 

رع يبني أن خروج الدم له: حسبك أن رب الرسول اطلع، وهذا ال ميكن إنكاره، فإذا مل ينزل ش
ا على أن خروج الدم ال ينقض الوضوء.   ناقض الوضوء، كانت القصة حجة ملن حيتج 

  الشاهد من هذا ومن ذاك: أن فهم اإلسالم فهماً صحيحاً ال س
  دفاع الشيخ األلباين عن الشيخ حممد شقرة



  السؤال
اإلسالمي يف دولة الكويت ،  قرأنا على صفحات جملة الفرقان اليت تصدرها مجعية إحياء الرتاث

حيبونك يف  - كما أعلم ومسعت منهم وكما تعلمون-وهي جملة ناطقة باسم احلركة السلفية، وهم 
هللا، بل أنت أستاذهم وشيخهم، وهم يقولون هذا بكل عمق ويقني، لكن عندما قرأنا املقاالت 

حوار مع أستاذنا وشيخنا  اليت نشرها أخونا يف هللا عز وجل عبد الرمحن عبد اخلالق بعنوان:
األلباين ، فاتصلت بالشيخ عبد الرمحن باهلاتف من جدة ، وبنفس الوقت اتصلت بشيخي 

وأستاذي أيب مالك حممد شقرة ، وقلت للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق : إذا وصلك رد على ما 
شره على نشرت من هذا احلوار يف جملة الفرقان من الشيخ حممد شقرة هل أنت مستعد أن تن

  نفس صفحات الفرقان ؟ فقال: نعم.
كيف ال نعطي احلرية وغرينا من غري اإلسالميني يعطي احلرية يف ذلك، مث قال: لكن إذا جاء منه 

رد على املذكرة اليت خرجت من عندي بيد بعض اإلخوان ووصلت إىل يد األخ أيب مالك ، 
  نشر.فنحن ال ننشرها يف جملة الفرقان ؛ ألنين ما كتبتها لل

ا أكثر مين، و أبو مالك يعرفها؛ فإن مل تبلغكم فـ أبو  وهذه املذكرة رمبا بلغكم عنها وتعرفو
  مالك يبلغها لكم، فنحن حنبكم يف هللا.

مث أقول لكم بكل صراحة: إن إخوانكم من علماء السعودية يدعون لكم، وقد قابلت منهم 
من حماضراته عندما يسأل عن حديث رسول  مساحة الوالد الشيخ ابن باز الذي ما حترج يف كثري

هللا صلى هللا عليه وسلم: ( إن هللا تعاىل يبعث على رأس كل مائة سنة من جيدد دينها ) فيعدكم 
مساحته من اجملددين يف الدين يف إحياء سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وحيبكم يف هللا، وأرجو 

  نزكيك على هللا، بل حنسبك منهم.أن يكون هذا من باب عاجل بشرى املؤمن، وال 
الشيخ: جزاه هللا خرياً، ونسأل هللا عز وجل أال يؤاخذنا مبا يقولون، وأن جيعلنا خرياً مما يظنون، 

  وأن يغفر لنا ما ال يعلمون.
السؤال: بعض اإلخوان من أهل العلم يف اململكة ينتظرون ردكم على ما كتب الشيخ عبد 

بعنوان: حوار مع الشيخ األلباين ، فهل ننتظر منكم الرد؛ ألن  الرمحن عبد اخلالق يف حواره
اإلسالم علمنا أدباً أال نأخذ حبكم أو برأي إال بعد أن نسمع رأي الطرف اآلخر الذي له صلة 

  ذا املوضوع؟
  اجلواب
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خلالق ؛ ألن يف الواقع احلوار أنا قرأته، ومل أجد يف نفسي دافعاً للرد على أخينا عبد الرمحن عبد ا
ا يتعلق بشخصي ليست خالفية جوهرية، ولكن الشيء املهم جداً جداً املسألة اليت عّرض هلا فيم

هو ما نسبه إىل أخينا الشيخ حممد شقرة من أنه أنكر فرضية اجلهاد، وحنو ذلك من العبارات 
اليت يصعب علي اآلن أن أستحضرها، مثل: معىن قوله: أنه جاء بسلفية جديدة، أو ما شابه 

نسأل -موافقاً له على ذلك، فنحن نرى بأن أخانا عبد الرمحن ذلك، مث أشار بأنه قد أكون أنا 
قد اشتط به القلم، ليس يف النشرة اليت هو  - هللا أن يهدينا وإياه إىل احلق مما اختلف فيه الناس

يقول: إنه ما عدها لتنشر يف جملة، وإمنا يف نفس املقال الذي نشره يف اجمللة، فقد نسب إىل أخينا 
  هو خبالفه يف كتابه الذي مساه بـ السلفية هي السلفية .حممد شقرة ما صرح 

لذلك فأنا أرى أن اخلالف الذي ينبغي أن يزال وأال يكون، هو اخلالف بني شخصني كالمها 
يعمل يف الدعوة السلفية وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ، ومها أخونا عبد الرمحن 

ذا اخلربوالظاهر -وأخونا حممد شقرة ، وقد علمت  بأن حممد شقرة اتصل  -أنك مل تعلم 
بأخينا عبد الرمحن ، وعِتب عليه فيما ذكره، ليس يف النشرة فقط بل ويف اجمللة، وعلى ما نقل 
أخونا الشيخ حممد شقرة أن أخانا عبد الرمحن عبد اخلالق اعتذر بأنه كتب املقالة على عجل، 

رمحن عبد اخلالق ، أنه مستعد أن ينشر ما يصله فاآلن إذا كان األمر كما حدثك أخونا عبد ال
  من الرد على ما نشره هو يف اجمللة، فأنا يف اعتقادي أن الرد حاضر لدى األخ حممد .

ولذلك فالقضية من هذه احليثية منتهية كما علمت، فعليك أن تراجع أخانا أبا مالك وتأخذ منه 
قرة يرسله بالطريقة اليت هو يرضاها، وأسأل الرد وترسله إىل عبد الرمحن ، أو أن أخانا حممد ش

هللا عز وجل أن يلهمنا حسن األسلوب يف الرد والعدل مع املخالفني لنا يف الرأي، وحنن ال ننكر 
أن اخلالف أمر طبيعي؛ ألن هذا النوع من اخلالف أو نوعاً من أنواع اخلالف قد كان موجوداً يف 

ن بعدهم من األئمة، ولكن ما عهدنا من أحدهم عهد السلف الصاحل بني الصحابة، فضًال عم
  أن يفرتي على أخيه املسلم، وأن يقول عليه ما مل يقل.

ويف اعتقادي بعد أن قرأنا ما يف الفرقان ، وقرأنا ما يف كتاب حممد شقرة ، وجدنا هناك تنافراً 
اً، من أنه ال تاماً، حيث عقد فصًال خاصاً بفرضية اجلهاد، ولكنه دندن حول ما دندنت أنا آنف

بد من أخذ العدة للجهاد، وأن يكون اجلهاد حتت راية إسالمية وأمري مطاع، وهذا ال يعين أنه 
أنكر اجلهاد، وإمنا أقر باجلهاد، ولكن اجلهاد ليس فوضى، وليس ثورة نفسية وعواطف جاحمة، 

يفيدوا هلذا شيئاً  ينطلق من ورائها أفراد كثريون من املسلمني، مث ال يريدون إال اهلالك دون أن
  مذكوراً.

  فإذاً: بارك هللا فيك، جوابك عند األستاذ/ حممد شقرة إن شاء هللا.
السائل: التفصيل التام عن املوضوع موجود يف شريطكم الذي حتدثتم فيه، وكان يف وجود شيخنا 

  أيب مالك .



يزورنا، وأن ينزل الشيخ: هناك شيء آخر، حنن اقرتحنا على أخينا عبد الرمحن عبد اخلالق أن 
ضيفاً عندي يف داري املتواضعة؛ لكي نتباحث عن قرب؛ ألنه يف احلقيقة الرد كتابة يأخذ وقتاً 
طويًال ومسافات طويلة جدًا، بينما يف جلسة واحدة قد يقول قائل كلمة فيقال له: هذا خطأ، 

لذلك حنن نرجو أن وأنا ما أردت كذا، وما قصدت كذا، وإمنا أردت كذا، فيمكن احلل وجاهياً، 
  حنظى بزيارة من أخينا عبد الرمحن ، السيما أنه مضى علينا عشر سنوات أو أكثر ومل نره.

ولعلي -الدقة يف املسائل العلمية، وأنتم ذكرمت اآلن  - فضيلة الشيخ- السائل: علمتمونا 
  أن الشيخ حممد شقرة هو الذي اتصل بالشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق . -ومهت
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الشيخ: املقصود أنه حدث اتصال بينهما، أما من الذي بدأ االتصال؟ أنا أعرف أن أخانا أبا 
مالك كان حريصاً على االتصال بـ عبد الرمحن عبد اخلالق ، وأعلم أنه طلبه أكثر من مرة، فقيل 

له: كان مسافراً إىل اإلمارات وبعد ذلك اتصل عبد الرمحن عبد اخلالق بـ أيب مالك وجرى 
  لنقاش.ا

السائل: أخربين أستاذي الشيخ أبو مالك أنه هو الذي بدأ باالتصال بـ عبد الرمحن ، وهذا ما 
جعلين أؤكد أن النية طيبة عند الشيخ، وأن الشيخ عبد الرمحن مل يفهم متاماً وتسرع يف فهم 

  مقصوده.
 -شاء هللاإن -الشيخ: وهذا ما صرح به على حسب ما نقل أخونا أبو مالك ، وعلى كل حال 

  ال يكون إال خرياً.
السائل: نطلب من األخ الفاضل الشيخ نظام سكجها أن يوصل رد الشيخ أيب مالك على 

الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ؛ ألن الشيخ أبا مالك اآلن مسافر يف العقبة ، واتصلت به حىت 
  آخذه فلم أجده.

دعاة إىل هللا يف الكويت ويف اململكة السائل: الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وطلبة العلم وال
العربية السعودية بلغوين هذه األمانة، وهي أن ألقي عليك هذه األسئلة اليت أجبت عنها، فجزاك 

هللا كل خري، وعندي شعور أن هللا تعاىل شرح صدري ملا حتدثت به مساحة الشيخ، وما عهدنا 
، وال نزكي على هللا أحداً، ومما زادنا يقيناً منك إال سالمة النية وحبك إلخوانك ولعلماء املسلمني

يف هذا األمر عندما مسعنا آخر حديثك وأنت ختاطب تالميذك بإخواين، وهذا من تواضعك، 
فكم يفرح ويفخر هؤالء اإلخوة أمثال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وغريه عندما يسمعون أن 

  لرمحن عبد اخلالق .مساحة الشيخ األلباين يقول: بلغ سالمي للشيخ عبد ا



يف هذه الليلة املباركة ليلة اجلمعة الرابع من شوال، وحنن أمام مساحة الوالد الشيخ األلباين ، 
  نسأل هللا عز وجل أن يبارك يف عمره، وأن يدمي نفعه لإلسالم واملسلمني اللهم آمني اللهم آمني.

  الشيخ: جزاك هللا خرياً، وعسى هللا أن يهديك .
  رتبية قبل اخلوض يف السياسةالتصفية وال
  السؤال

ا متر حبزبية، وأنا أريد  مسعنا يف الكويت أن يف األردن كالماً كثرياً يدور عن سلفية الكويت ، وأ
  توضيح ما هي مظاهر احلزبية اليت قلتموها على سلفية الكويت ؟ - فضيلة الشيخ-منك 
  اجلواب

ا تزيد ال نار ضراماً، فالسلفية يف األردن ال تزال قائمة على هذه املسألة ال نريد اخلوض فيها؛ أل
أساسني اثنني: التصفية والرتبية، دون تكتل، ودون حتزب، ودون االشتغال بالعمل السياسي، وال 

نعين حنن أن العمل السياسي ال جيب شرعاً، بل هو فرض من فروض الكفاية، لكننا نعلم أن 
ائمني على الدعوة عن هاتني الركيزتني، أال ومها االشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصرف الق

ذه التصفية  التصفية والرتبية، فاالشتغال بالسياسة يصرف القائمني على هذه الدعوة مقرونة 
  والرتبية عما هم يف صدده.

  أما الدعوة السلفية يف الكويت فهم ال ميرون يف دور حتزب، ال.
هم كـ اإلخوان املسلمني دائماً وأبداً، وكـ حزب فقد دخلوا وانتهى األمر، منذ أجازوا ألنفس

التحرير يف بعض أدوارهم، حينما صوروا ألنفسهم باسم اإلصالح أن يدخلوا يف الربملانات 
القائمة ال نقول: على الكفر باهلل ورسوله وباإلسالم مجلة وتفصيًال، وإمنا على األقل نقول: هذه 

م أن الربملانات القائمة على خمالفة الشريعة  يف جوانب كثرية وكثرية جداً، فحينما أباحوا إلخوا
ينتخبوا وأن يدخلوا يف الربملان الذي ال حيكم مبا أنزل هللا، حىت أن بعضهم أصبح من الوزراء يف 

  الدولة.
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هلذا حنن نقول: إن الدعوة السلفية هناك أخذت طوراً سياسياً آخر، فنحن ماضون على الدعوة 
ساس: التصفية بناًء على الكتاب والسنة الصحيحة، وتربية املسلمني على هذا على هذا األ

األساس، فمن اشتغل كجماعة من السلفيني بالسياسة، وأباحوا ألنفسهم فضًال عن غريهم أن 
يدخلوا يف الربملانات، وأن خيتاروا سبيًال لالنتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى بالنظام 

يف  -أيضاً -الذي يسمح للمسلم والكافر أن يرشح نفسه، وأن يرشح من غريه  الدميقراطي، وهو



الربملان الذي يفرتض أن حيكم مبا أنزل هللا، بل قد أباح هذا النظام املسمى بالنظام الدميقراطي أن 
يرشح املسلم الطاحل واملسلم اجلاهل واملسلم الفاسق، هؤالء يرشحون غريهم ويرشحون 

خذ القضية اليت تطرح يف الربملان باألكثرية، وليس على أساس الكتاب أنفسهم، وحينئذ تؤ 
  والسنة.

ولذلك فنحن نريد من إخواننا الذين يشرتكون معنا يف الدعوة إىل الكتاب والسنة، وعلى منهج 
  السلف الصاحل يف كل األراضي اإلسالمية، أن يؤسسوا قبل أن يشتغلوا بالسياسة.

على العدد الذي صدر أخرياً أو قبل األخري بوصف احلركة  أسألك أنت شخصياً: هل اطلعت
ام رجل من إخواننا بأنه أسقط فرضية اجلهاد؟ وهناك أخ من إخواننا بل هو تلميذ  السلفية وا
من تالمذيت القدامى كما يشهد هو بذلك، ينتقد كتاباً ألخينا أيب مالك ، له مالحظات على 

م بأنه أسقط فرضية اجلهاد،  دعوات قائمة على اجلهاد، وهو يف ذلك دقيق النظر بعيد الفكر، ا
  مع أنه له فصل خاص يصادم هذه النسبة اليت نسب إليها.

ما الذي محل أخانا وحبيبنا وصديقنا يف الدعوة سنني كثرية على مثل هذه الكراهية؟ إنه 
د الرمحن ، فقد  التحزب، ال نريد أن نبحث يف مثل هذه القضايا؛ ألنه يكفي ما وقع من األخ عب

امه، ولكن من طرف بعيد، فال نريد أن  كتب يتهم أخانا أبا مالك ، ورمبا مسين أنا شيء من ا
  نوسع اخلرق.

وينبغي أن نتناصح، لذلك أنا سجلت كلمة، وال بد أن تكون قد وصلت إليه، ندعوه إىل أن 
يها، وخباصة النقطة حيضر هنا، ونعقد جلسة خاصة للتفاهم يف بعض النقاط اليت قد خنتلف ف

م فيها رجالً من الدعاة السلفيني املعروفني لدينا بأنه أسقط فرضية اجلهاد، هذه  األخرية اليت ا
ا من آثار التحزب والتكتل، وإذا كان عندك شيء آخر تريد أن تسأله  أشياء يف اعتقادي أ

  فتفضل.
ث يف التفاصيل اليت تقع من اختالف هناك اقرتاح أرجو أن ينظر إليه بعني القبول: ال ينبغي البح

بني اجلماعة الواحدة؛ ألن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعاً على صدع؛ فإن كان هناك 
سؤال فقهي فهذا أحب إيل، أما إن كان سؤاًال يدندن حول احلزبية، فوهللا أننا نفر منها فرارنا من 

  األسد.
  الرد على من يعترب كلمة سلفي تزكية

  السؤال
عي بعض اإلخوة غري التابعني للمنهج السلفي فيقولون: إن اإلنسان املسلم الذي يتبع املنهج يد

  السلفي ال جيوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي؛ وذلك ألنه يزكي نفسه، وال جتوز التزكية؟
  اجلواب

  سيقول: نعم. - هل أنت مسلم؟  - ساحمه هللا، نسأله السؤال التايل: 



مل أسأله: هل أنت مؤمن؟ ألن هذا حيتاج إىل حبث طويل؛ وألن اإلميان فيه فنقول: هذه تزكية، و 
لكن  -تفصيل، هل هو اإلخالص، أم هو االعتقاد باجلنان واإلخبار باللسان والعمل باألركان؟ 

  إذا سألته: هل أنت مؤمن؟ ميكن أن يقول يل: أنا مؤمن.
َلَح الْ  ُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم َخاِشُعوَن * فأقول: هل أنت من الذين وصفهم هللا { َقْد َأفـْ

  ] .4- 1َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلوَن } [املؤمنون:
  إىل آخره؟ سيقول: نعم.

م خاشعون؟ فسيقول: أنا يف شك م   ن هذا.لكن إذا سألته: هل أنت من الذين هم يف صال
  فنقول له: إذاً أنت تشك يف إميانك؟ فيقول: أنا ال أشك يف عقيديت.
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هذه تزكية أكثر من األوىل، هذا رجل ال يفقه ما هي السلفية حىت يقول: إن هذه تزكية، السلفية: 
هي اإلسالم الصحيح، فمن يقول عن نفسه: أنا مسلم، وأنا ديين اإلسالم، كالذي يقول اليوم: 

لفي، وهذا أمر ضروري جداً بالنسبة للشباب املسلم اليوم، جيب أن يعرف اجلو اإلسالمي أنا س
الذي يعيشه وحيياه، وليس اجلاهلي؛ ألن هللا عز وجل قد بني وفصل يف القرآن فقال: { َوال 

ْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن } َتُكونُوا ِمْن اْلُمْشرِِكَني * ِمْن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ حِ 
  ] .32-31[الروم:

فاهلل عز وجل حذر عباده املؤمنني أن يكونوا من املشركني، الذين من أوصافهم كما قال: { ِمْن 
  ].32الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن } [الروم:

ون أن هناك طائفة من املسلمني امسهم الشيعة فهم فعًال وقوًال تفرقوا عن أنتم اليوم تعلم
 - أيضاً -املسلمني، فإذا تركنا هؤالء جانباً ونظرنا إىل من يسمون بـ أهل السنة واجلماعة ، هؤالء 

تفرقوا شيعاً وأحزاباً، فال يوجد مسلم اليوم إال ويعلم أن املذاهب الفقهية من أهل السنة 
ي أربعة: احلنفي، واملالكي، والشافعي، واحلنبلي، وال شك أن هؤالء األئمة األربعة واجلماعة ه

هم من أئمة السلف، ولكن الذين اتبعوهم منهم من اتبعهم بإحسان، ومنهم من اتبعوهم 
  بإساءة.

فاألئمة رمحهم هللا أحسنوا إىل املسلمني يف بيان الفقه الذي سلطوه من الكتاب والسنة، لكن 
م قد تفرقوا شيعاً وأحزاباً احلنفي ال يصلي وراء الشافعي، والشافعي ال  األتباع منهم ومنهم؛ أل

  يصلي وراء احلنفي .
إخل، ال خنوض يف هذا اآلن كثرياً، واحلُر تكفيه اإلشارة، لكن هناك مذاهب يف العقيدة منها 



ثالث وهو املذهب مذهبان بل ثالثة، وقلت: مذهبان؛ ألن املذهبني ال يؤثرا على املذهب ال
احلق، يف العقيدة ستة مذاهب: أهل احلديث ، و املاتريدية ، و األشاعرة ، وهذان املذهبان: 

املاتريدية و األشاعرة ، هم الذين يقصدون بكلمة أهل السنة واجلماعة قدمياً وحديثاً، لكن بعض 
ل السنة واجلماعة ) على إخواننا السلفيني الدعاة منهم حياولون اآلن أن يطلقوا هذا االسم ( أه

حينما يقولون: أهل السنة واجلماعة ال يقصدون إال  -مثالً -أتباع السلف الصاحل ، واألزهر 
املاتريدية و األشاعرة ، وهؤالء خيتلفون عن مذهب أهل احلديث ومذهب الفرقة الناجية، 

يف اجلزائر ويف املغرب خيتلفون كل االختالف، غري اخلوارج و اإلباضية املوجودة اليوم يف ُعمان و 
.  

  إخل.
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هذه األحزاب كلها ال ميكن االنتماء إىل شيء منها إال إىل مذهب واحد، وهي اليت متثل الفرقة 
ا اليت تكون على ما كان عليه وأصحابه، فهذا  الناجية، اليت وصفها الرسول عليه السالم بأ

قيقة الغيبية اليت أخرب الرسول عنها من اإلنسان الذي أنت تشري إليه، جيب أن يعرف هذه احل
االختالف الذي أشارت إليه اآلية الكرمية املذكورة آنفاً، وفصلها الرسول عليه السالم يف أحاديثه 
تفصيًال، خاصة يف حديث الفرق، وهو قوله: ( وستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة، كلها يف 

الناجية، ولذلك يقول: ال جيوز أن تقول عن  النار إال واحدة ) هذا مسكني ال يعرف الفرقة
نفسك: أنا سلفي؛ ألنك تزكي نفسك! إن مل يقل هو عن نفسه سلفي فهو يقول: أنا مسلم، 

َنْجَعُل اْلُمْسِلِمَني   وقد يقول: أنا مؤمن، وكالمها تزكية وال شك، يقول ربنا عز وجل: { َأفـَ
]، املسلم 37- 35* َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسوَن } [القلم: َكاْلُمْجرِِمَني * َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ 

مييز نفسه عن الكافر فيقول: ديين اإلسالم، فإذا قال: ديين اإلسالم، كلمتان خمتصرمها: مسلم، 
فإذا قال: ديين اإلسالم، كأنه قال: أنا مسلم، وهل أنت مسلم جغرايف أم أنك حقيقة مسلم؟ 

سول عليه السالم مسلمون منافقون، يقولون: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد ألنه كان يف عهد الر 
م، فإذاً اإلسالم إذا  أن حممداً رسول هللا، ويصلون مع املسلمني ويصومون؛ لكنهم مل يؤمنوا بقلو

مل يقرتن مع اإلميان يف القلب فال ينفعه إسالمه إطالقاً، وهذا معروف يف القرآن الكرمي، لذلك 
ذا املسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة، جيب أن يعرف أين يضع قدمه من هذه مثل ه

الفرق اهلالكة، اليت ليس فيها فرقة ناجية إال اليت تكون على ما كان عليه الرسول عليه السالم 
وأصحابه الكرام، لذلك حىت نكون مع هؤالء نقول: الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف 



   عز وجل أن حييينا على ذلك وأن مييتنا عليه.الصاحل ، ونسأل هللا
  الرد على من يرفض أن يقول: أنا سلفي خشية التفرقة

  السؤال
بعض إخواننا الدعاة يقول: أنا أرفض أن أقول: أنا سلفي، خشية أن الناس تنظر إيل نظرة حزبية، 

  فهل هذا الكالم صحيح أم أن عليَّ أن أبني للناس السلفية؟
  اجلواب
اقشة بيين وبني أحد الكُّتاب اإلسالميني الذين هم معنا على الكتاب والسنة، أرجو من جرت من

ا مهمة جدًا.   إخواننا طالب العلم أن حيفظوا هذه املناقشة؛ ألن مثر
  قلت له: إذا سألك سائل: ما مذهبك؟ ما هو جوابك؟ قال: مسلم.

  قلت: هذا اجلواب خطأ.
  نك؟ قال: مسلم.قال: مل؟ قلت: لو سألك سائل: ما دي

فقلت: أنا ما سألتك أوًال ما دينك؟ أنا سألتك ما مذهبك؟ وأنت تعلم أن يف األرض اإلسالمية 
ا ليست من اإلسالم يف  اليوم مذاهب كثرية وكثرية جداً، أنت معنا يف احلكم على بعضها بأ

فهم يقولون: حنن شيء إطالقاً، كـ الدروز مثًال: و اإلمساعيلية ، و العلوية وحنوهم، مع ذلك 
ا تكون  ا خرجت من اإلسالم، وإمنا ال شك أ مسلمون، وهناك طوائف أخرى قد ال نقول: إ

من الطوائف الضالة اليت خرجت يف مسائل كثرية عن الكتاب والسنة، كـ املعتزلة ، و اخلوارج و 
  م.املرجئة و اجلربية وحنو ذلك، ما رأيك أهذا موجود عندك اليوم أم ال؟ قال: نع

قلت: فإذا سألنا شخصاً من هؤالء األشخاص: ما مذهبك؟ سيقول قولك متحفظاً: مسلم، 
فأنت مسلم وهو مسلم، إذاً حنن نريد أن توضح يف جوابك عن مذهبك بعد إسالمك ودينك؟ 

  قال: إذاً أنا مذهيب الكتاب والسنة.
  قلت: أيضاً هذا اجلواب ال يكفي.
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م مسلمون، وال أحد منهم يقول: أنا قال: مل؟ قلت: ألن من ذكر  ناهم يقولون عن أنفسهم أ
لست على الكتاب والسنة، فمثًال: هل الشيعة يقولون: حنن ضد الكتاب والسنة؟ بل يقولون: 

حنن على الكتاب والسنة، وأنتم منحرفون عن الكتاب والسنة، فال يكفي يا أستاذ أن تقول: أنا 
من ضميمة أخرى، فما رأيك: هل جيوز أن نفهم الكتاب  مسلم على الكتاب والسنة، فال بد

والسنة فهماً جديداً، أم البد أن نلتزم يف فهم الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصاحل ؟ 



  قال: ال بد من ذلك.
من كان خارجاً عن اإلسالم، ويدعي -قلت: هل أنت تعتقد أن أصحاب املذاهب األخرى 

م يقولون  -دائرة اإلسالم لكنه ظل عن بعض أحكامهاإلسالم ومن كان ال يزال يف  هل تعتقد أ
  معك ومعي: حنن على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل ؟ قال: ال.

  ال يشرتكون معنا.
  قلت: إذاً أنت ال يكفي أن تقول: أنا على الكتاب وعلى السنة، البد من ضميمة أخرى.

  قال: نعم.
  والسنة وعلى منهج السلف الصاحل . قلت: إذاً ستقول: على الكتاب

واآلن نأيت إىل بيت القصيد، قلت له وهو رجل أديب وكاتب: هل توجد كلمة واحدة يف اللغة 
العربية جتمع لنا إشارة إىل هذه الكلمات كلها: مسلم، على الكتاب والسنة، ومنهج السلف 

  الصاحل ، مثًال: أنا سلفي؟ قال: هو كذلك.
و اجلواب، فإذا أحد أنكر عليك فقل له هذا الكالم الذي ذكرناه: وأنت وأسقط يف يده، هذا ه

  ماذا؟ سيقول لك: مسلم، وأكمل بقية املناقشة معه.
  وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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